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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واألربعون

      ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ -يونيه / حزيران٣٠
اء علــى التمييــز ـــة بالقــضــــة املعنيــــة للجنــــات اخلتاميــــاملالحظروع ــمــش    

  سلوفاكيا: ضد املرأة
    
 ة الثــاين والثالــث والرابــع لــسلوفاكيااجلــامع للتقــارير الدوريــنظــرت اللجنــة يف التقريــر   - ١
)CEDAW/C/SVK/4 (   ٢٠٠٨يوليه / متوز١٤ املعقودتني يف    ٨٤٧ و   ٨٤٦يف جلستيها)   انظـر

CEDAW/C/SR.846 ــة      ). 847 و ــة يف الوثيق ــا اللجن ــيت أثارهت ــضايا واألســئلة ال ــة الق ــرد قائم وت
CEDAW/C/SVK/Q/4 يف الوثيقة حكومة سلوفاكيا، وردود CEDAW/C/SVK/Q/4/Add.1.  

  
  مقدمة    

ــثين  - ٢ ــة ت ــى ا اللجن ــا   عل ــدمي تقريره ــة الطــرف لتق ــاين  هــااجلــامع لتقاريرلدول ــة الث  الدوري
الــذي التزمــت فيــه باملبــادئ التوجيهيــة للجنــة يف مــا يتعلــق بإعــداد التقــارير  ووالثالــث والرابــع 

لدولـة  ى ا علـ  اللجنـة    تـثين كمـا   . ، لكنها تبـدي أسـفها للتـأخر عـشر سـنوات يف تقدميـه              الدورية
الطرف لردودها اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                   

  .على األسئلة اليت طرحتها اللجنةوالردود وللعرض الشفوي 
 وكيـل وزارة اخلارجيـة      وتثين اللجنة على الدولة الطـرف للوفـد الـذي أرسـلته برئاسـة               - ٣

 وتعـرب عـن تقـديرها للحـوار         .الـوزارات واإلدارات احلكوميـة    والذي ضم ممثلني عـن خمتلـف        
  .اللجنة الذي دار بني الوفد وأعضاءوالبّناء املفتوح 
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  اجلوانب اإلجيابية    
ــة    - ٤ ــة يف     ترحــب اللجن ــاري لالتفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــة الطــرف عل ــصديق الدول بت

 ٢٠ مـن املـادة      ١ديل الفقرة   على التعجيل يف قبول تع    ، وتشجعها   ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .، حسبما أعلنه الوفد خالل احلوار البّناءمن االتفاقية، املتعلقة بفترة انعقاد اجتماع اللجنة

وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تدابري قانونية للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                  - ٥
  مبا يف ذلك

يــز واملــساواة يف املعاملــة يف  ، بــسّن قــانون مكافحــة التمي ٢٠٠٤القيــام، عــام   )أ(  
  بعض اجملاالت واحلماية من التمييز، وتعديالته الالحقة؛

ــة       )ب(   ــائي وقــانون اإلجــراءات اجلنائي التعــديالت الــيت أدخلــت علــى القــانون اجلن
 والــيت جتــّرم العنــف ضــد املــرأة، وبــشكل خــاص ٢٠٠٢ و ١٩٩٩وقــوانني أخــرى بــني عــامي 

  زجرية ملرتكيب أعمال العنف؛ فضال عنالعنف املرتيل، وتنص على أوامر 
، اليت تيّسر التوفيـق بـني مـسؤوليات         ٢٠٠٣أحكام قانون العمل وتعديله عام        )ج(  

  .األسرة والعمل ما بني النساء والرجال
ــساواة بــني اجلنــسني يف كــانون         - ٦ ــشاء اجمللــس احلكــومي املعــين بامل ــة بإن وترحــب اللجن

للتنسيق وتقدمي املشورة للحكومـة مـن أجـل تطبيـق مبـدأ             ، وهو هيئة خرباء     ٢٠٠٨يناير  /الثاين
كـذلك ترحـب اللجنـة باعتمـاد االسـتراتيجية الوطنيـة للوقايـة مـن                . املرأة والرجـل  املساواة بني   

، وخطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة  ٢٠٠٤العنــف املــرتيل املرتكــب ضــد النــساء ومنعــه يف عــام   
مــع التقــدير بــإدراج الُبعــد املتعلــق     كمــا حتــيط علمــا   . ٢٠٠٦االجتــار باألشــخاص يف عــام   

باحتياجات املرأة يف خطـط اسـتراتيجية أخـرى، مبـا فيهـا خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة الفقـر                       
  .واالستبعاد االجتماعي، وخطة العمل الوطنية لتوفري فرص العمل

  
   الرئيسية والتوصياتلقلقجماالت ا    

أحكام االتفاقية بانتظام وعلى حنو      مجيع    بواجب الدولة الطرف تنفيذ    ر اللجنة تذكّ  - ٧
والتوصـيات احملـددة يف      تعترب أنّ على الدولة الطـرف أن تـويل جمـاالت االنـشغال             و مستمر

.  من اآلن وإىل حني تقدمي التقرير الـدوري املقبـل          هذه املالحظات اخلتامية أقصى اهتمامها    
د اضطالعها بأنشطة   ز على هذه اجملاالت عن    ي الترك على اللجنة الدولة الطرف     حتثولذا،  

اإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملرزة يف هذا الـصدد يف تقريرهـا          على  التنفيذ، و 
أن حتيــل هــذه املالحظــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات تــدعوها إىل كمــا . الــدوري املقبــل

  . بدقةلكفالة تنفيذها  القضائياجلهازاملعنية وإىل اجلمعية الوطنية و
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   نطاق قوانني مكافحة التمييزحمدودية    
حتـيط علمــا بالتـدابري الـيت اختــذهتا الدولـة الطـرف لتحقيــق املـساواة بــني       إنّ اللجنـة، إذ    - ٨

حمدوديـة نطـاق القـوانني احلاليـة الراميـة إىل القـضاء علـى         تعرب عـن قلقهـا إزاء        ،املرأة والرجل 
ساواة يف املعاملــة بــني األفــراد املــتقتــصر علــى الــيت والتمييــز ألســباب خمتلفــة مبــا فيهــا اجلــنس،  

  .تعكس متاما مبدأ املساواة اجلوهرية املنصوص عليه يف االتفاقية وال
نطــاق االتفاقيــة الــشامل قاعــدة تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تتخــذ مــن    - ٩
وتشجع الدولة الطرف   . تبذله من جهود لتحقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة         ملا

يد أحكــام االتفاقيــة يف مجيــع القــوانني ذات الــصلة باملوضــوع ويف مجيــع اخلطــط  علــى جتــس
  .املستوياتمجيع والسياسات احلكومية يف مجيع القطاعات وعلى 

  
  التوعية والتدريب    

الـذي   .Coll 90/2001 رقـم ديـد  اجلدسـتوري  القـانون  الإن اللجنة، إذ ترحـب باعتمـاد     - ١٠
ة بالــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان الــيت صــدقت عليهــا يــنص علــى إمكانيــة االعتــداد مباشــر

الدولة الطـرف أمـام احملـاكم الوطنيـة، تعـرب عـن قلقهـا إزاء الـوعي احملـدود بأحكـام االتفاقيـة                     
وبــاإلجراءات املتاحــة مبوجــب بروتوكوهلــا االختيــاري، مبــا يف ذلــك يف أوســاط ممارســي املهــن 

درة املرأة عمليا علـى ممارسـة حقهـا يف اللجـوء إىل     كما يساور اللجنة القلق من أنّ ق     . القانونية
القــضاء، مــع أنّ القــانون يــنص علــى ذلــك، وقــدرهتا علــى رفــع قــضايا التمييــز أمــام احملــاكم،     
تعوقهمــا عوامــل مثــل حمدوديــة معلومــات املــرأة عــن حقوقهــا، وعــدم حــصوهلا علــى املــساعدة 

 لـدى الدولـة الطـرف إىل تـشجيع          ملمارسة هذه احلقـوق، والتكـاليف القانونيـة، ونزعـة ظـاهرة           
  .النساء على اختيار الوساطة بدال من املقاضاة

توصــي اللجنــة بتنفيــذ بــرامج تثقيــف بــشأن االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري           - ١١
، موجهة خصيصا إىل مجيع ممارسي املهن القانونية مبن فيهم القضاة واحملامون      املرأةوحقوق  

وتطلـب اللجنـة إىل     . اذ القـانون وكـذلك اجلمهـور عمومـا        واملدعون العامون وموظفـو إنفـ     
ــا املــ      ــيت ميكــن أن تواجهه ــق ال ــة العوائ ــة الطــرف إزال ــضاء  الدول ــا إىل الق ــد جلوئه . رأة عن

حتث الدولة الطرف على اختاذ تدابري خاصة، مبا فيها التعريف بالقانون، لتعزيز توعية            كما
ا على اختيار املقاضاة بدال من الوسـاطة        املرأة حبقوقها حىت تتمكن من ممارستها، وتشجيعه      

  .كلما كان لذلك ما يربره
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
ــدابري         - ١٢ ــذ الت ــة لتنفي ــات قانوني ــاب أي معوق ــد عــن غي ــان الوف ــة، إذ ترحــب ببي إن اللجن

 مــن ١اخلاصــة املؤقتــة يف الدولــة الطــرف، يــساورها القلــق لعــدم فهــم نطــاق وأغــراض الفقــرة  
  . االتفاقية، اليت ينبغي أن تشكل القاعدة الختاذ مثل هذه التدابري من٤ املادة
من املـادة    ١ تدابري خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة        باللجوء إىل  اللجنة الدولة الطرف   توصي  - ١٣
، وذلك كجزء من االستراتيجية الالزمة للتعجيـل بتحقيـق   ٢٥ من االتفاقية وتوصيتها العامة  ٤

 وال سـيما يف  ،يكـون ذلـك ضـروريا   حيث ورأة والرجل يف مجيع امليادين املساواة الفعلية بني امل   
كمــا توصــي اللجنــةُ احلكومــةَ بتوعيــة األحــزاب الـــسياسية       . أعلــى مــستويات صــنع القــرار    

  .واجلمهور عامة بأمهية هذه التدابري
  

  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة     
بــذهلا الدولــة الطــرف لتحــسني تنــسيق تعمــيم  اجلهود الــيت تبــيف حــني ترّحــب اللجنــة   - ١٤

مراعاة املنظور اجلنساين على الصعيد احلكومي عن طريق إنشاء جملس احلكومـة للمـساواة بـني           
ــساورها إزاء    ــزال ي ــق ال ي ــسني، إال أن القل ــار إىل اجلن ــات   االفتق ــق بالوالي ــا يتعل الوضــوح فيم

عنيـة بالنـهوض بـاملرأة، وكـذلك إزاء         واملسؤوليات املنوطة مبختلـف عناصـر أجهزهتـا الوطنيـة امل          
ســـتمراريٍة يف اال يـــؤدي إىل عـــدم قـــديكلتـــها يف الـــسنوات األخـــرية، ممـــا املتكـــررة هلعـــادة اإل

ــةويــساور. سياســات املــساواة بــني اجلنــسني  ــة قــدرة األجهــزة    اللجن  القلــق أيــضاً إزاء حمدودي
ر اجلنـساين علـى حنـو كـاٍف،          تنسيق تعميم مراعاة املنظـو     كفالةالوطنية يف الدولة الطرف على      

  . مجيع اجملاالت وعلى مجيع الصعديف
 الدولــة الطــرف مبواصــلة تعزيــز أجهزهتــا الوطنيــة املعنيــة بالنــهوض  توصــي اللجنــةُ  - ١٥

باملرأة، عن طريق حتديد الواليات واملسؤوليات املنوطة مبختلف عناصرها حتديداً واضحاً،           
 األجهـزة الوطنيـة     حـصول لدولة الطرف إىل كفالة     تدعو ا كما  . وتعزيز التنسيق فيما بينها   

املـوارد البـشرية واملاليـة الكافيـة للعمـل علـى            وعلـى   السلطة الكافية لصنع القرارات     على  
 أيـضاً  وحتـثّ اللجنـةُ  . دُعحنو فّعال من أجل تعزيز حقـوق اإلنـسان للمـرأة علـى مجيـع الـصُ       

ت وبـرامج هتـدف إىل حتقيـق    الدولة الطرف علـى كفالـة أن تـضع أجهزهتـا الوطنيـة سياسـا       
  .املساواة بني اجلنسني على حنو شامل وفعال وضمن إطار حلقوق اإلنسان

  
  خطة العمل الوطنية    

ــة علمــاً مبختلــف الــربامج الــيت ترصــدها إدارة سياســات األســرة       - ١٦ يف حــني حتــيط اللجن
يــساورها إزاء عــدم والــسياسات اجلنــسانية لتعزيــز املــساواة بــني املــرأة والرجــل، إال أن القلــق   



CEDAW/C/SVK/CO/4  
 

08-42771 5 
 

ات يـ  األولواواة بـني اجلنـسني، حمـددة    عمـل وطنيـة، يف الوقـت احلـايل، بـشأن املـس        وجود خطة 
  .٢٠٠٧ إىل  تقييم خطة العمل الوطنية السابقة بشأن املرأة اليت انتهى أجلها يف عام ومستندة

تيجية صـياغة االسـترا  قـدما يف  املـضي   التعجيل ب  على   تشّجع اللجنة الدولة الطرفَ     - ١٧
، مبشاركة مجيع قطاعات احلكومـة    ٢٠١٣-٢٠٠٩اة بني اجلنسني للفترة     الوطنية للمساو 

وتــدعو اللجنــة أيــضاً .  واعتمادهــا الحقــاً وبالتــشاور مــع املنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة
الدولة الطرف إىل كفالـة أن تتـسم االسـتراتيجية الوطنيـة اجلديـدة بالـشمولية وأن تتنـاول               

 .ددة املنوطة جبميع جماالت احلكماملسؤوليات احمل
  

  املمارسات الثقافية والتعليم    
يف حني ترّحب اللجنة بالتدابري اليت تتخذها الدولـة الطـرف للقـضاء علـى التفرقـة بـني                 - ١٨

لتـدريب يف جمـال تـساوي الفـرص،         اجلنسني يف سـوق العمـل، مبـا يف ذلـك عـن طريـق بـرامج ا                 
ر القوالــب النمطيــة التقليديــة فيمــا يتعلــق بــاألدوار واملهــام   أن القلــق يــساورها إزاء اســتمرا إال

مبا يف ذلـك يف جمـاالت حمـددة تتـأثر            ع بصورة عامة،  مالرجال يف األسرة واجملت   واملنوطة بالنساء   
. بــشدة بــاآلراء التقليديــة، مثــل ســوق العمــل وقطــاع الــصحة واألوســاط األكادمييــة والــسياسة

 اســتمرار ســيطرة القوالــب النمطيــة اجلنــسانية يف الكتــب وتعــرب اللجنــة أيــضاً عــن القلــق إزاء
. يعـّد سـبباً جـذرياً للخيـارات األكادمييـة التقليديـة الـيت يّتخـذها الفتيـان والفتيـات                    املدرسية مما 

ــسي يف         ــى التثقيــف اجلن ــات احلــصول عل ــة إمكاني ــق إزاء عــدم كفاي ــة القل ــساور اللجن ــا ي كم
دو، احتياجات الفتيـات والفتيـان وال يـسهم يف الوفـاء            على ما يب  ال يليب   املدارس، األمر الذي،    

  .مبسؤوليات الدولة الطرف يف ذلك الصدد
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ بـرامج شـاملة يف النظـام التعليمـي               - ١٩

ــاألدوار        ــق ب ــة فيمــا يتعل ــتغريات الثقافي ــرويج لل ــى الت ــشجيع وســائط اإلعــالم عل وعلــى ت
وتوصـي  .  مـن االتفاقيـة    ٥طة بالنـساء والرجـال، حـسبما تقتـضي املـادة            واملسؤوليات املنو 

 القـضاء علـى تنمـيط األدوار التقليديـة للجنـسني يف             تكفـل بوضع سياسات وتنفيذ بـرامج      
األسرة وسـوق العمـل وقطـاع الـصحة واألوسـاط األكادمييـة والـسياسة واجملتمـع بـصورة                   

ال استعراض الكتب املدرسية بغية إزالة      وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل إكم      . عامة
القوالب النمطية اجلنسانية وتعزيز اآلراء اليت تنادي باملساواة فيما يتعلق بـاألدوار املنوطـة              

وتوصـي أيـضاً الدولـة الطـرف بكفالـة تعزيـز التثقيـف        . باملرأة والرجل يف األسرة واجملتمـع  
  .سواءحد الفتيان على اجلنسي على نطاق واسع يف املدارس وتوجيهه للفتيات و
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  العنف ضد املرأة واالجتار هبا    
 اللجنـة التـدابري القانونيـة احلاليـة وغريهـا مـن التـدابري الـيت تتخـذها الدولـة           تقريف حني    - ٢٠

الطرف للقضاء على العنـف ضـد املـرأة، إال أن القلـق يـساورها ألن التـشريعات احلاليـة بـشأن                      
. متامـاً حبيـث تتـصدى جلميـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة        العنف قد ال تكون شـاملة وال حمـددة      

 أيــضاً إزاء ارتفــاع معــدل العنــف ضــد النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك    ويــساور اللجنــة القلــقُ 
وتالحـظ اللجنـة أيـضاً مـع القلـق عـدم تـوافر         . حوادث القتل اليت يـسفر عنـها العنـف األسـري          

عـن  ال  إىل النـساء مـن ضـحايا العنـف، و         معلومات، يف تقرير الدولة الطرف، عن الدعم املقدم         
كمـا يـساور اللجنـة    . ختصيص موارد مالية كافية للـربامج الراميـة إىل حماربـة العنـف ضـد املـرأة          

القلــق إزاء عــدم تــوافر الــربامج واحلمــالت الوقائيــة الــيت تــستهدف فئــات  خمتلفــة مــن الــسكان 
ــضعيفة، وخــصوصاً    ــة ال ــساء واجملتمعــات احمللي  إذا أُخــذ يف احلــسبان عــدم  تــشمل الرجــال والن

وتعرب اللجنة أيـضاً عـن القلـق        .  اعتراف عدة قطاعات من السكان بظاهرة العنف ضد املرأة        
ألن العقاب البدين يعّد قانونياً يف البيت ويشكّل شكالً من أشكال العنـف ضـد األطفـال، مبـن                   

ف تـشريعات جتـّرم     اعتمـاد الدولـة الطـر      التقريـر، ورغـم      كما تالحـظ اللجنـة أن     . فيهم اإلناث 
االجتار باملرأة وخطة عمل وآليات تتصدى هلذه الظـاهرة، ال يقـّدم صـورة كاملـة حلالـة النـساء          

  . املّتجر هبن يف الدولة الطرفوالفتيات
 تــدابري شــاملة ختــاذ األولويــة القــصوى ال إيــالءحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٢١

وتدعو اللجنة الدولة .  األسرة واجملتمعميع أشكال العنف ضد املرأة يف   جل صديتلوكلية ل 
 ، وإتاحة الوسـائل    الالزمني  مقاضاة ومعاقبة هذا العنف باجلدية والسرعة      ةلاالطرف إىل كف  

 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف . ضحايا العنف من  لنساء  ل  واالنتصاف لحمايةالفورية ل 
 حبيث تشمل باملرأة، يتعلق فيما  العنف حمددة وشاملةأن تكفل جعل التشريعات اليت حتظر

كمـا توصـي باختـاذ التـدابري        . للجنـة  ١٩شى مع التوصية العامـة      امجيع أشكال العنف وتتم   
ضمان توفري   بأعداد كافية ومستويات الئقة، و      للنساء ضحايا العنف   أوىالالزمة لتوفري امل  

موظفي إنفـاذ  التوعية التامة جبميع أشكال العنف ضد املرأة ملوظفي القطاع العام، وخاصةً         
ــة الــصحية واملرشــدين االجتمــاعيني  مدقــانون ومــوظفي اجلهــاز القــضائي ومقــ  ال . ي الرعاي

 تدابري للتوعية عرب وسائط اإلعالم وبـرامج التعلـيم    اختاذ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل    
العــام، مبــا يف ذلــك تنظــيم محلــة تــدعو إىل عــدم التــسامح، جعــل هــذا العنــف غــري مقبــول   

وأخالقيـاً وإعـداد دراسـة عـن األسـباب الكامنـة وراء جـرائم القتـل النامجـة عـن                     اجتماعياً  
 فـرض عقوبـة     حظـر كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تشريعاهتا         . العنف املرتيل 

ــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا   . جــسدية علــى األطفــال يف املــرتل  وترجــو اللجنــة  الدول
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الـة النـساء والفتيـات املتـاجر هبـن يف سـلوفاكيا،       الدوري القادم معلومـات تفـصيلية عـن ح      
  .وكذلك عن نتائج التدابري املتخذة

  
  نساء الروما    

ــسلّ   - ٢٢ ــة   يف حــني ت ــن الدول ــدابري املتخــذة م ــة بالت ــاج   م اللجن ــد إدم  الطــرف يف إطــار عق
ــا ــا  إزاء ضـــعف وهتمـــيش، تعـــرب عـــن القلـــق ٢٠١٥-٢٠٠٥ الرومـ ،  نـــساء وفتيـــات الرومـ

 ق بالصحة والتعليم والتوظيف واملـشاركة يف احليـاة العامـة، وألهنـن ضـحايا              سيما فيما يتعل   وال
  .ة متييز متعددأشكال
  وفقا تدابري فعالة، ومنها تدابري خاصة مؤقتة اختاذحتث اللجنة الدولة الطرف على  - ٢٣
 للجنـة، للقـضاء علـى األشـكال         ٢٥لتوصـية العامـة     ل من االتفاقية و   ٤ من املادة    ١لفقرة  ل

املتعددة للتمييز ضد نساء وفتيـات الرومـا ولتعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبـن،                    
كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل اإلســراع يف حتقيــق املــساواة يف الواقــع بــني نــساء ورجــال  

قضايا الروما املتعلقة مبنـع     بة  ينع التنسيق فيما بني مجيع الوكاالت امل      يق زيادة رن ط الروما ع 
 يف جمــاالت الــصحة والتعلــيم والتوظيــف  خباصــةالتمييــز وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، و 

ذ تــدابري هتــدف إىل يــوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تنف. واملــشاركة يف احليــاة العامــة
منية حمـددة،   ساء الروما يف مجيع اجملاالت وضمن إطار جداول ز        نالقضاء على التمييز ضد     

وعلــى رصــد تنفيــذ هــذه التــدابري وحتقيــق األهــداف املعلنــة، مبــا فيهــا عقــد إدمــاج الرومــا   
وحتـث اللجنـة الدولـة      . ، وعلى اختـاذ إجـراءات تـصحيحية عنـد اللـزوم           ٢٠١٥-٢٠٠٥

 خطوات فعلية لتغيري املفهوم التقليدي عن الروما لدى غالبية الـسكان،            اختاذ الطرف على 
ذكـاء الـوعي والتوعيـة تـستهدف بوجـه خـاص قطاعـات              إليـق بـرامج     مبا يف ذلـك عـن طر      
 صورة شاملة ميقدتوتدعو الدولة الطرف إىل   . يها مثل هذه املواقف   لداجملتمع اليت يالحظ    

يف تقريرهـا الـدوري القــادم، مبـا يف ذلـك بيانـات مفــصلة       عـن حالـة نـساء وفتيــات الرومـا    
مـي، وإمكانيـة حـصوهلن علـى العمـل          حبسب اجلنس تتعلق بفرص تعليمهن وحتصيلهن العل      

  .وعلى خدمات الرعاية الصحية ومشاركتهن يف احلياة العامة ويف عملية صنع القرار
  

  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة    
ــة         - ٢٤ ــر الدول ــا ورد مــن معلومــات يف تقري ــة م ــق إزاء عــدم كفاي ــة عــن القل تعــرب اللجن

ــرأة يف خمتلـــف    ــشاركة املـ ــالطـــرف عـــن مـ ــستويات وقطاعـ ــة مـ ــسياسية والعامـ ــاة الـ . ات احليـ
 فـاض خن التقرير، عندما تتوفر، تدل علـى ا       تعرب اللجنة عن القلق ألن األرقام اليت يقدمها        كما

متثيــل املــرأة يف هيئــات صــنع القــرار واهليئــات الــسياسية واحليــاة العامــة، مبــا يف ذلــك األوســاط  
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ــة ــك، . األكادميي ــى ذل ــتوعــالوةً عل ــة  أعرب ــ اللجن ــاقلقن ع ــد   ه ــه الوف ــذي قدم ــر ال  إزاء التربي
 ، وقـال إنـه   الخنفاض الشديد يف معدل متثيل املرأة يف األوساط السياسية وهيئـات صـنع القـرار              ل

 املـشاركة الـسياسية، ممـا يـشري علـى مـا يبـدو إىل عـدم                   يف جمـال    طلـب اجملتمـع     نقص يعزى إىل 
 مجيـع مـستويات    املـساواة وعلـى    قـدم  إدراك الدولة الطرف أمهية مشاركة املـرأة والرجـل علـى          

  .صنع القرار ومسؤوليات الدولة يف تعزيز تلك املشاركة ودعمها
 تــدابري مــستدامة تــشمل تــدابري خاصــة  اختــاذتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٢٥

د يـ  للجنـة وعلـى حتد  ٢٥لتوصـية العامـة   ل من االتفاقيـة و ٤ من املادة ١لفقرة ل وفقامؤقتة  
ــداف وجــداول زمنيــ   ــيت ُتــ     أه ــات ال ــرأة يف اهليئ ــل امل ــادة متثي ــة لإلســراع يف زي شغل ة فعلي

ــع جمــ   ــالتعيني يف مجي ــسياسية التاباالنتخــاب وب ــاة ال . وعلــى رصــد حتقيقهــا .  والعامــة احلي
اللجنة ببذل اجلهود الرامية إىل زيادة عدد النساء يف مناصب صنع القرار اليت  توصي كما
نبغي أن تشمل هذه التدابري وضع أهداف حمددة بـأطر   وي. شغل بالتعيني يف اإلدارة العامة    ُت

زمنية؛ وتنفيذ محالت للتوعية؛ وتوفري احلـوافز املاليـة لألطـراف الـسياسية؛ ووضـع بـرامج                 
وحتــث اللجنــة . لتــدريب وتوجيــه املرشــحات واملنتخبــات للوظــائف العامــة اهلــدف حمــددة 

والنتــائج احملققــة يف تقريرهــا الدولــة الطــرف علــى أن ترصــد بدقــة فعاليــة التــدابري املتخــذة 
  .الدوري القادم

  
  العمل    

، الـيت  ٢٠٠٣عـام  ليف حني تالحظ اللجنة مع التقدير أحكام قانون العمل، وتعديالتـه            - ٢٦
تـشعر  حتظر التمييز املباشر وغري املباشر على أسـاس اجلـنس واحلالـة املدنيـة واألسـرية، ال تـزال                    

  فيمـا يتعلـق    عن القلق بوجه خـاص    اللجنة  وتعرب  . عمل يف ال   املرأة اجملحف  قلق بشأن وضع  بال
املـرأة  بـني  ر وجـ األ ضخمة يف إىل حـٍد كـبري بـني اجلنـسني والفجـوة الـ           يـز سوق العمل الـذي مي    ب

والرجل، إضافةً إىل الصعوبات الـيت تعـاين منـها املـرأة يف التوفيـق بـني العمـل واحليـاة األسـرية،                       
  . املرأة يف األسرة واجملتمع بأدوارةتعلقاملتأصلة املألمناط انتيجة 
ي، الرأسـي  فتمييـز الـوظي  هـود الراميـة إىل القـضاء علـى ال    اجلز يـ تعزبتوصي اللجنة     - ٢٧
األجـور بـني املـرأة والرجـل     يف فجـوة  ال تدابري لتضييق وسـد  اختاذاألفقي على السواء، وب   و

تطبيــق بـسن تـشريعات تكفـل أجـراً متـساوياً عــن العمـل ذي القيمـة املتـساوية، وكـذلك ب         
مشروع لتقييم الوظائف يف القطاعني العام واخلاص يتصل بزيادة األجر يف القطاعات اليت       

 تيسري التوفيق بني مسؤوليات املرأة األسرية واملهنية وتوعيـة          ةواصلمباإلناث، و غلب فيها   ت
  . مبشاركتهم على قدم املساواة يف املهام واملسؤوليات األسريةامة ت توعيةالرجال
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  الصحة    
 من تدابري لتسهيل حـصول املـرأة علـى الرعايـة      الدولة الطرف تالحظ اللجنة ما اختذته       - ٢٨

الــصحية، مبــا يف ذلــك الــصحة اإلجنابيــة، لكنــها تــشعر بقلــق بــالغ حيــال عــدم كفايــة األنظمــة   
املتعلقة باالستنكاف الضمريي للعاملني يف حقل الصحة عن تقـدمي اخلـدمات يف جمـايل الـصحة                 

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع نـسبة اإلجهـاض نتيجـة عـدم            . جنابيةاجلنسية واإل 
وينتـاب  . توفر املعلومات عن تنظيم األسرة وتعذر حصول النساء على اخلدمات يف هذا اجملـال             

اللجنة القلق بسبب صعوبة حصول النساء يف اجملتمعات احمللية الـضعيفة علـى خـدمات الرعايـة                
كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء عـدم اتبـاع هنـج مشـويل يف                    . تفاع كلفتـها  الصحية نظرا الر  

  .ميدان الصحة النسائية، يواكب املرأة يف فترات حياهتا املتعاقبة
لجـوء العـاملني يف     لتوصي اللجنة بأن تـضع الدولـة أنظمـة حتكـم علـى حنـو مالئـم                    - ٢٩

 وصــول النــساء إىل حقــل الــصحة إىل االســتنكاف الــضمريي، مبــا يكفــل عــدم احلــد مــن    
وتلفــت اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل  .اخلــدمات الــصحية وخــدمات الــصحة اإلجنابيــة

 اليت تعترب أن رفض دولة طرف توفري إطار قانوين حلصول النساء على ٢٤توصيتها العامة 
فعلـى سـبيل     .بعض اخلدمات يف جمال الصحة اإلجنابيـة يـشكل ضـربا مـن ضـروب التمييـز                

بغـي وضـع تـدابري تـضمن إحالـة النـساء إىل جهـات صـحية بديلـة يف حـال رفـض            املثال، ين 
وحتـث  . العاملون يف جمال الصحة أداء مثل هذه اخلدمات متذرعني باالستنكاف الضمريي        

اللجنة الدولة الطرف على زيادة وصول النساء واملراهقات إىل خدمات الرعايـة الـصحية              
ــك الرعا    ــا يف ذل ــة، مب ــة املعقول ــساء     ذات الكلف ــادة وصــول الن ــة، وزي ــصحية اإلجنابي ــة ال ي

كمـا تـدعو الدولـة الطـرف      .والرجال إىل املعلومات ووسائل تنظيم األسرة املعقولة الـثمن        
إىل بذل مزيد من اجلهود لتنفيـذ محـالت التوعيـة بأمهيـة تنظـيم األسـرة ومـا يتـصل بـه مـن                    

أيـضا بـأن تنفـذ احلكومـة        وتوصـي اللجنـة      .جوانب تتعلق بصحة املـرأة وحبقوقهـا اإلجنابيـة        
 .على حنو تام هنجا يواكب دورة حياة املرأة يف ميدان الصحة النسوية

ــة للتفــسريات الــيت     - ٣٠ ــرغم مــن قبــول اللجن ــة الطــرف بــشأن   وعلــى ال  قــدمها وفــد الدول
تدعيــه نــساء الرومــا مــن تعرضــهن للتعقــيم القــسري، وإذ حتــيط علمــا بالقــانون الــذي أقــّر    مــا

يم، فما زال القلق يساورها ملا تلقته من معلومات تتعلق بنساء الروما الـاليت              مؤخرا بشأن التعق  
 .أبلغن أهنن قد عقّمن بدون موافقة مسبقة بعد االستنارة

ــا بـــشأن الـــبالغ رقـــم  ئ آرا إذ تـــشري إىلاللجنـــةإن   - ٣١ ــارتو ضـــد  (٤/٢٠٠٤هـ زخيـ
ــا ــة واخل    )هنغاري ــصحية العام ــة املراكــز ال ــة الطــرف مبراقب ــيت جتــري  ، توصــي الدول اصــة ال

عمليات التعقيم، مبا فيها املستشفيات واملستوصفات، وذلك لكفالة احلصول على موافقة           



CEDAW/C/SVK/CO/4
 

10 08-42771 
 

املرضــى بعــد االســتنارة التامــة، وذلــك  قبــل إجــراء أي عمليــة تعقــيم، وتطبيــق اجلــزاءات  
كما تدعو الدولة الطرف إىل اختاذ تـدابري إضـافية تكفـل إملـام               .املالئمة عند حدوث خمالفة   

ــشفيات      مج ــا املستـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــة واخلاصـ ــصحة العامـ ــز الـ ــاملني يف مراكـ ــوظفني العـ ــع املـ يـ
واملستوصفات، باألحكام ذات الصلة الـواردة يف االتفاقيـة والفقـرات املتعلقـة بالتوصـيتني               

ــة   ــامتني للجن ــا    ٢٤  و١٩الع ــدهم هب ــرأة، وتقّي ــة للم ــوق اإلجنابي ــصحة واحلق ــصلة بال .  املت
خذ الدولـة الطـرف مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة القيـام علـى                 وتوصي اللجنة أيضا بأن تت    

النحو الواجب بتسجيل الشكاوى اليت تتقدم هبـا نـساء الرومـا بـدعوى تعرضـهن للتعقـيم                 
 .القسري، ومنح ضحايا تلك املمارسات سبل انتصاف فعلية

  
 العالقات األسرية    

 قـد أدى إىل زيـادة كـبرية يف          تشعر اللجنة بالقلق من أن ارتفاع عدد حـاالت الطـالق            - ٣٢
كمـا تأسـف لعـدم تـضّمن تقريـر الدولـة الطـرف               .عدد األمهات العازبـات يف الدولـة الطـرف        

معلومات عن النتائج االقتـصادية واالجتماعيـة الـسلبية احملتمـل أن تترتـب علـى طـالق النـساء،                    
ع عائليـة غـري     عشن يف أوضـا   يي  ئسيما األمهات العازبات، ومعلومات عن وضع النساء الال        ال

وأبدت اللجنة قلقها أيضا من أن اإلطار التشريعي احلايل ال يـنص بـصورة وافيـة علـى           .تقليدية
 .التوزيع املتساوي للممتلكات الزوجية بعد الطالق

توصي اللجنـة بـأن تـوفر الدولـة الطـرف، يف تقريرهـا الـدوري القـادم، معلومـات                      - ٣٣
ية السلبية احملتمل أن تترتب على طالق النـساء،         مفصلة عن النتائج االقتصادية واالجتماع    

ســيما األمهــات العازبــات، وتــدعو الدولــة الطــرف إىل اعتمــاد تــدابري تــشريعية تــضمن   ال
تقامسا عادال بني الزوجني جلميع األصول اليت اقتناها أحد الشريكني أو كالمها أثنـاء فتـرة                

ا الدوري القـادم معلومـات عـن     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريره       .الزواج
 .عشن يف أوضاع عائلية غري تقليديةي ئيوضع النساء الال

  
 املنظمات غري احلكومية    

ــة الطــرف         - ٣٤ ــصال بــني الدول ــاون واالت ــة مــستوى التع ــق عــدم كفاي ــة بقل تالحــظ اللجن
 .واملنظمات النسائية غري احلكومية، وهو ما جتلى بوضوح خالل احلوار البناّء

ــرف ت   تو  - ٣٥ ــة الطـ ــزز الدولـ ــأن تعـ ــة بـ ــي اللجنـ ــسائية   وصـ ــات النـ ــع املنظمـ ــا مـ عاوهنـ
احلكومية من خالل اختاذ خطوات عدة، منها تعزيز مشاركة هذه املنظمات يف صياغة         غري

ــرأة والرجــل،        ــني امل ــساواة ب ــق امل ــة إىل حتقي ــربامج واالســتراتيجيات الرامي ــسياسات وال ال
 .وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها فيما بعد
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وتعيد اللجنة التأكيد على أن مسؤولية تنفيذ االلتزامـات املنوطـة بالدولـة الطـرف                - ٣٦
مبوجب االتفاقية تنفيذا كامال تقع يف املقام على عاتق احلكومة اليت ستخضع بوجه خـاص               
للمساءلة هبذا الصدد، وتشدد يف الوقت نفسه علـى أن االتفاقيـة ملزمـة للحكومـة جبميـع                  

ولة الطرف إىل تشجيع برملاهنا الوطين على أن يتخـذ، عنـد االقتـضاء،              فروعها، وتدعو الد  
ومبا يتماشـى مـع اإلجـراءات الـيت يتبعهـا، مـا يلـزم مـن خطـوات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ هـذه                           

 .املالحظات اخلتامية وبعملية إعداد تقرير احلكومة املقبل يف إطار االتفاقية

تخدامها إعالن ومنهاج عمل بيجني     وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اس        - ٣٧
اللذين يعززا أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الـدوري القـادم              

 .معلومات هبذا الشأن

وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل الفعلي لالتفاق خطوة ال غىن عنها لتحقيق               - ٣٨
ظـور جنـساين وانعكـاس صـريح ألحكـام      وتـدعو إىل إدمـاج من   .األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   

االتفاقية يف مجيع ما يبذل من جهود إلجناز األهداف املذكورة، وتطلب إىل الدولة الطرف              
 .تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات هبذا الشأن

 الطرف إىل الصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة      ةوتالحظ اللجنة أن انضمام الدول      - ٣٩
عـزز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع منـاحي                   ي )١(حلقوق اإلنسان 

وبالتايل، تشجع اللجنةُ حكومة سلوفاكيا على النظر يف التـصديق علـى املعاهـدات              . احلياة
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين        : اليت مل تصبح طرفا فيها بعد، وهي      

ولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، واتفاقيـة          وأفراد أسرهم، واالتفاقية الد   
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية علـى نطـاق واسـع يف سـلوفاكيا حـىت               - ٤٠
يكــون النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون، والــساسة، والربملــانيون، واملنظمــات        

نــسان، علــى درايــة بــاخلطوات املتخــذة مــن أجــل ضــمان   النــسائية، ومنظمــات حقــوق اإل
املــساواة بــني الرجــل واملــرأة قانونــا وواقعــا، وبــاخلطوات األخــرى الــالزم اختاذهــا يف هــذا  

ــصدد ــة الطــرف   . ال ــة إىل الدول ــزز، وال ســيما يف أوســاط املنظمــات   وتطلــب اللجن أن تع
__________ 

يـة، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقاف             )١(  
والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    

ــن ضــروب        ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل
اقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                   الالإنسانية أو املهينة، واتف    أو

وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص               
  .ذوي اإلعاقة
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االختيـاري والتوصـيات    نـشر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا       النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان،       
الثـة  العامة الصادرة عن اللجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الث              

املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”: والعشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة      
  .“والسالم يف القرن احلادي والعشرين

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

، معلومـات خطيـة     ]عـامني [لب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غـضون           تط  - ٤١
وتطلـب اللجنـة    . أعـاله ] ٣١[عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقـرة          

أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تنظــر يف التمــاس التعــاون واملــساعدة يف اجملــال الــتقين، مبــا يف 
  .، لتنفيذ التوصيات أعالهان ذلك ضروريا ومناسباذلك اخلدمات االستشارية، مىت ك

  
  تاريخ التقرير الدوري املقبل    

ــذه          - ٤٢ ــها يف ه ــرب عن ــشواغل املع ــى ال ــرد عل ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــب اللجن تطل
 مـن   ١٨املالحظات اخلتامية وذلك يف تقريرها الدوري املقبل الذي سيقدم مبوجـب املـادة              

 الطـرف إىل تقـدمي تقريرهـا الـدوري اخلـامس الـذي حيـني        وتـدعو اللجنـة الدولـة     . االتفاقية
، وتقريرهـا الـدوري الـسادس، الـذي حيـني موعـد             ٢٠١٠يونيـه   /موعد تقدميه يف حزيـران    

  .٢٠١٤، يف تقرير جامع للتقريرين حبلول عام ٢٠١٤يونيه /تقدميه يف حزيران
  


